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 Om konungens pro&fningsratt v'id oktroj f'r banka

 aktiebolag enligt f&irslaget till nli banklag.

 I ? 3 mom. 3 af Fbrslaget till lag om bankr6relse hafva kom,mitterade

 inf6rt en ny bestammelse, som, om den blir lag, kan komma att ut6fva
 stor inverkan pa landets bankvaseide; om mer till gagn an till skada, ir,
 fragan. Kommitte'ns forslag till lydelse af ifragavarande lagbestaimmelse

 om behandlingen af inlamnade ansokningar om oktroj f6r nytt bankaktie-

 bolag ar foljande: :Finnes stidant bankaktiebolag vara nytzgt fbtr det all-,

 miinna, pr6fvar Konungen bolagsordningens dfverensstammelse med denna

 lag sait lag och f6rfattningar i 6frigt, sa ock om och i hvad man darut-
 bfver, med hainsyn till vidden och beskaffenheten af bolagets r6relse, sar-.
 skilda begtiimmelser ma erfordras.> Den kursiverade forsatsen ar af kom".

 mitten tillagd. I 6frigt ar detta mom. till innehallet oforandradt lika
 motsvarande S I mom. 3 af gallande lag om bankaktiebolag.

 Konungens pr6fningsrdtt air, som synes, fbr narvarande begransad till,

 bolagsordningens innehdll. Motsvarar detsamma i lagrummet angifna ford-
 ringar, sa viigras ej oktroj. S' tillvida rider for narvarande full frihet att,

 stifta bankaktiebolag. Genom det af kommitten foreslagna tillagget skulle,

 denna frihet afskaffas och konungen, betraffande bankaktiebolag, aga samma,

 ratt att utan vidare vagra oktroj, som han redan ager i fraga om solidariska,

 bankbolag. Hlrigenom skulle uppkomsten af nya bankaktiebolag kunna
 inskrankas eller rent af fbrhindras. Mot detta fdjrslag ha kommittens ord-.

 f6rande hr Hasselrot och dess ledamot hr Rabe afgifvit reservation, den
 senare i en utf6rligt motiverande skrifvelse.

 Under intrycket af den skadliga konkurrens, som nu radande 6fverflocl

 pa banker alstrat, torde lagforslaget i denna punkt vara valkommet fdr
 landets alla banker. Utan meningsskijaktighet gillades det ock af allmaunna.

 bankmdtet i sistlidna september. Men fragan bor ju ses ej blott frank
 bankernas sida, utan framf6r allt fran synpunkten af hvad som kan. vara.
 gagneligt fi6r samhallet i sin helhet.

 Till stbd for fbrslaget hafva fran olika hall jiimte mindre vagande,
 skal afven anf6rts nagra fran allmin synpunkt mycket tankvarda. I mo-,
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 tiven till lagforslaget lamnas den upplysningen, att under perioden I895-
 I906 bankernas antal okats fran 46 till 76 och nu till 80 samt att deras fonder

 ,under angifna tid vuxit med ofver 360 millioner kronor, hvaraf framgar,

 att okandet af bankernas antal och fonder >>under senare aren fortgatt i en
 somfattning, som val ma betecknas som oerhordt stor for vara f6rhallanden>.

 Kommitten anser darfbr, att >>bildandet af nya banker helt visst kan sagas

 ha gatt 6fver gransen for det beh6fliga och nyttiga>> och >>framkallat en

 konkurrens, som i mer an ett hanseende ut6fvat ett skadligt inflytande pa

 bankernas verksamhet och arbetsmetoder>, sa >att de, langt ifran att starka

 4och utveckla ett sundt affarslif, tvartom pa flerahanda satt blifvit till skada
 -fr det allmanna>.

 Man torde kunna tillfullo instamma i allt detta och aindock stalla sig
 -ganska tveksam emot f6rslaget att helt afskaffa den sedan langt tillbaka
 radande friheten att bilda aktiebanker. Kommittens motivering kan sam-
 inanfattas i den enkla satsen: friheten att stifta aktiebanker har under sista

 13 aren blifvit missbrukad till skada for landets affarslif, alltsa b6r den
 alldeles upphafvas. Framstalld i denna form, forefaller satsen icke oemot-

 saglig. Vi ha ju haft en tid, da bankernas antal var f6r litet, och sedan
 .en tid, da det ej var st6rre an beh6fligt. Rattigheten att stifta nya
 banker har nog haft sin del i fortjansten af utvecklingen fran det ena till-
 .standet till det andra. Och hvilken bransch af vart industri- och affarslif

 'har icke haft bade nytta och olagenhet af den lagstadgade naringsfriheten

 utan att man darf6r fornekat den 6fvervagande nyttan i det stora hela
 eller vackt forslag om frihetens afskaffande.

 Det har vid senaste allmanna bankmote till stod for f6rslaget sagts,

 att da banker af den starkare, solidariska typen icke fa inrattas utan
 -vederb6rligt tillstand, sa borde ocksa de mindre starka aktiebankernas bil-
 <dande vara underkastadt samma villkor. Men det ar ju ett kandt forhal-
 lande, att orsaken, hvarf6r inrattandet af solidariska banker stalldes under

 Konungens diskretion, icke var den, att man ville inskranka bankernas antal
 i allmanhet, utan enbart just de solidariska bankernas, emedan denna typ
 af banker ansags vara f6r sina delagare val riskabel och darfor borde kunna
 till antalet begransas. A samma bankm6te har man ocksa anf6rt den
 kontroll, apoteksr6relsen utan protest fran nagot hall ar underkastad, sasom
 .ett foredome att efterlikna vid lagstiftning for aktiebankers bildande. Men

 <let kan val icke pastas, att genom radande frihet att inratta aktiebanker
 -medborgares lif och halsa kan riskeras, sasom foljden kunde blifva af en
 obegransad frihet att oppna apoteksrorelse.

 388  BANKMAN
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 OM KONUNGENS PROFNINGSRATT VID OKTROJ FOR BANKAKTIEBOLAG 389

 Det har afven framhallits, att om friheten att bilda nya bankaktie-

 bolag inskrankes, sa beh6fver darigenom icke uppsta nagon brist pa ban-
 ker, da friheten att bilda afdelningskontor af redan tillvarande banker
 komme att kvarsta oforminskad och deras beredvillighet att i utstrackt

 matt ga alla rimliga onskningar till m6tes i det hanseendet ir af erfaren-

 heten intygad. Man har vidare anf6rt, att afdelningskontor af st6rre banker

 battre skulle kunna fylla r6relsens behof pa olika orter och bara dess risker

 an sma egna banker.
 Om det f6rra ocksa ofta ar handelsen, sa f6rekommer det afven, kanske

 ej sa sallan, att afdelningskontor af storre banker 6ppnas icke sa mycket
 for att tillgodose ortens behof af rorelsemedel som for att uppsamla dess

 lediga kapital f6r anvandning annorstades, en olagenhet, som nog mera
 sallan vidlader de sma egna bankerna och troligen endast da, nar inlanin-
 gen pa platsen 6fverstiger ortens eget lanebehof. Men, betraffande friheten
 att inratta afdelningskontor i stallet f6r nya banker, bor markas en viktig

 omstandighet, namligen den, att ifragavarande frihet ar helt beroende af

 Kungl. Maj:ts tillstand. Den ar ej en lagstadgad rattighet, utan en befo-
 genhet, som Kungl. Maj:t kan vid oktrojens beviljande eller f6rnyelse ge-
 nom bestammelser, insatta i bolagsordningen, medgifva, begransa eller f6r-

 vagra en bank. F6r det narvarande torde de flesta banker med grund-
 fond, understigande en million kr., i detta hanseende vara beroende af
 tillstand for hvarje sarskildt fall. Ofriga banker, som nu ej hafva nagot
 band pa sig i detta hanseende, kunna vid oktrojernas f6rnyande alaggas
 samma inskrankningar som smabankerna. Mistningen af en lagstadgad
 frihet att bilda aktiebanker kan darf6r icke anses tillrackligt ersatt genom
 en annan, redan agande s. k. frihet, som for sin fortvaro ar helt beroende

 pa nadigt tillstand.
 Kunde man emellertid vara forvissad darom, att de, som i framtiden

 bereda och f6redraga ans6kningar om oktrojer for nya aktiebanker och
 som darigenom i realiteten torde komma att bestamma, huru Kungl. Maj:ts

 profningsratt blir anvand, vore mera an andra i landet omdomesgilla i
 fragan, nar och hvar pa skilda orter i vart vidstrackta land nya banker
 vore af behofvet pakallade, sa kunde man ju tryggt lagga pr6fningsratten

 i Kungl. Maj:ts hand. Men om ingen sakerhet gifves f6r att det erforder-
 liga, battre omdomet kommer att finnas, dar det da bast behofves, och
 darjamte kanske ej ar alldeles uteslutet, att under andrade framtida inrikes

 politiska forhallanden kunde intraffa, hvad hr Rabe i sin reservation befarar,

 att ,pr6fningen af nyttan for det allmanna af ett nytt bankforetag icke
 Ekonomisk Tidskrift. I908. Haft. Iz. 33
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 alltid komme att ske ur rent saklig synpunkt, utan i hog grad komme att

 paverkas af tillfalliga, personliga f6rhallanden>, sa torde det synas mangen
 klokast att forblifva vid den bankfrihet vi hafva och att s6ka genom andra

 atgarder forebygga de nu sa kannbara olagenheterna af densamma under
 forvantan, att ofverdrifter och 6fverproduktion pa bankernas omrade skall,

 sasom pa industriens, efter en tid stifja och bota sig sjalf.

 Sasom en fbrebyggande atgard kan med stbd af kommitterades egen
 motivering forordas hojandet af minimikapitalet f6r nya banker till I-2
 millioner i stallet f6r de 500,000 kr., som kommitterade ansett sig under

 omstandigheterna bbra stanna vid. Ty sakerligen ha kommitterade ratt dari,

 att >>en af anledningarne till den starka frekvensen af nya bankaktief6retag

 ligger i den latthet for bildande af bank, lagstiftningen beredt genom att
 faststalla ett lagt minimum for banks grundfond>.

 Det torde under radande f6rhallanden numera knappast fran nagot

 hall bestridas, att det vore en valgarning f6r vart lands ekonomiska lif,
 om f6r en ansenlig tid framat nya bankers bildande kunde f6rhindras.
 Vore det i kommittens forslag blott fraga om att at Kungl. Maj:t ad
 interim eller for t. ex. 20 ar ofverlamna ratten att pr6fva beh6fligheten af

 nya aktiebankers upprattande, sa skulle sannolikt fa roster hojas daremot.
 Men det obekvama ar, att om pr6fningsratten i denna viktiga sak nu helt

 6fverlamnas och i framtiden ej utfaller till f6rdel f6r landets ekonomiska

 utveckling, sa kan den svarligen atertagas. Man kan ej lugna sig darmed,
 att, innan 20 ar gatt, ha vi fatt mer an en omarbetning af banklagen fast-

 stalld med i atskilligt andrade bestammelser. Det torde namligen kunna
 intraffa, att hvilka andringar lagen an under denna tid undergar, sa stan-

 nar likval pr6fningsratten kvar, dar man nu f6reslar att lamna den, sa
 mycket sannolikare, som dess andamalsenliga handhafvande under narmaste
 artionden, dess anvandning till forhindrande af ofverflodiga bankers bildande,

 ej kan betviflas och saledes all anledning till yrkande pa en forandring pa

 grund af missbruk under denna f6rsta tid kommer att saknas. Det ar
 forst langre fram, nar det antal banker, som nu befinnes 6fverfl6digt stort,
 blir f6r litet, som saknaden och skadan af bankfrihetens upphafvande
 kommer att gora sig kand.

 Att nagot snart bor atg6ras f6r att i den allmanna r6relsens och
 afven bankernas intresse f6rhindra, att en ny bankbildningsperiod intrader,

 sa snart konjunkturerna ater forbattrats, torde vara uppenbart. Late det
 sig gora att, som ofvan ifragasatts, i lagen infora kommitterades forslag om

 Kungl. Maj:ts prbfningsratt men med giltighet for begransad tid, t. ex. 20

 39?  BANKMAN
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 ar, hvarefter den, om fdrnyelse ej skedde, skulle af sig sjdilf upphbra att

 galla och nuvarande lydelse af lagrummet i fraga 'aterinitrida i kraft, sa
 skulle detta antagligen vara den bdista losningen. Ty afven om pr6f-
 ningsratten under denna tid sa anvindes, att ingen enda ny aktiebank upp-
 stode, sa vore darmed troligen -ingen skada skedd, snarare tvartom. Kan
 ej denna utvag anlitas eller vinna gillande eller lagen i sin heihet antagas
 for begransad tid, sa borde, om prfifningsratten bfverlamnas utan begrans-

 ning, bankernas befogenhet att dppna afdelningskontor, atminstone deras,
 som ha grundfond af i million och ddr6fver, tryggas genom bestammelse

 i lagen. Bifaller ater riksdagen icke i nagon form fdrslaget om Kungl.
 Maj:ts profningsratt, sa borde minimikapitalet for nya banker sattas be-
 tydligt hdgre an kommitterade, under fdrutskttning, att ifrogavarande prbf-

 ningsratt blefve 't Kungi. Maj:t 6fverlmimnad, hafva fdreslagit, detta ej
 blott fdr att f6rsvara bildandet af nya banker, utan afven darf6r att, sasomi

 kommitterade framhallit, farre men kapitaistarkare banker med kontor '

 skilda orter harefter aro att fdredraga -framf6r manga men kapitalsvagare.
 Bankman.
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